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Основни задачи по проекта
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1. План 2. Схема



Разработване на визия за политики за 
велосипеден транспорт, туризъм и спорт и 

мерки към тях като част от Национален 
велосипеден план за България



Обхват на работата по плана
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• 1 Въведение

• 2 Визия и планиране 

• 3 Действия за развитие

• 4 Управление и организационна структура

• 5 Финансиране

• 6 Оценка и мониторинг



Визия и планиране 
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• 2.1. Велосипедни политики с поглед в бъдещето

• 2.2. Структура на управление на велосипедните политики
– национално, регионално и местно ниво. Настоящи 
отговорности и развитие на капацитет за добро управление.

• 2.3. Велосипеден транспорт – решение за 
предизвикателства за общественото здраве, транспорта и 
околната среда

• 2.4. Велосипеден туризъм – видове, потенциал и 
предизвикателства за развитие

• 2.5. Велосипеден спорт – видове, условия за практикуване 
на масов спорт (спортни съоръжения и инфраструктура в 
градска извънградска среда)



Действия за развитие
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• 3.1. Инфраструктура - Нормативни изисквания за велосипедна
инфраструктура (във и извън урбанизирани територии). Задачи за
насърчаване на добри практики за дизайн. Задачи за
осъвременяване на нормативните изисквания.

• 3.2. Пътна безопасност – настояща ситуация по институционални
отговорности, данни. Задачи за осъвременяване на законови и
нормативни правила – за движение, за маркировка и сигнализация,
за анализ (одитиране), за инвестиции по преодоляване на опасно
състояние и поддръжка.

• 3.3. Велосипеден транспорт – настоящо състояние, данни, градски 
и междуградски велосипеден транспорт, комбиниране с друг вид 
обществен транспорт. Задачи за развитие – инфраструктура и 
мрежа, събиране и управление на данни, нива на управление на 
велосипедния транспорт.



Действия за развитие
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• 3.4. Велосипеден туризъм - настоящо състояние, данни.
Задачи за развитие – специфична инфраструктура; мрежа и
йерархия на мрежа от велосипедни туристически маршрути –
планинско колоездене, вело туринг;

• 3.5. Велосипеден спорт – настоящо състояние, данни. Задачи
за развитие – спортна инфраструктура за професионален и
масов спорт; насърчаване на спортна дейност, събития

• 3.6. Електромобилност – видове, необходима инфраструктура,
задачи за развитие (микромобилност, вкл. мобилни
колички/инвалидни)



Действия за развитие
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• 3.7. Велосипедна мрежа – задачи за планиране,
проектиране, национална и международна координация за
развитие на основни направления на веломрежата.

• 3.8. Интермодалност – състояние и нужди; задачи за
развитие по видове транспорт, вкл. идентифициране на
значими национални и общински проекти за актуализиране

• 3.9. Образование за мобилност и пътна безопасност –
настояща практика; Задачи за развитие - мобилност за всички
възрасти, подобряване на професионалното обучение в
училище и курсове за водачи на ППС, инфраструктура,
инструменти и комуникация.



Схема и насоки за Национална мрежа от 
велосипедни маршрути, свързваща 

основни центрове на туристическото 
търсене и предлагане, и осъществяваща 

връзки и с националните мрежи на 
съседни държави



Обхват на работата по схемата
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• Събиране на информация

• Изготвяне на първоначален вариант

• Идентифициране на тесни места



Обхват на работата по схемата
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• Събиране на информация

• Изготвяне на първоначален вариант

• Идентифициране на тесни места

• Оценка на първоначалния вариант

• Изготвяне на краен вариант

• Разработване на пътна карта за 

подобряване на проводимостта при 12 

идентифицирани тесни места



Обхват на работата по схемата
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• Събиране на информация

• Изготвяне на първоначален вариант

• Идентифициране на тесни места

• Оценка на първоначалния вариант

• Изготвяне на краен вариант

• Разработване на пътна карта за 

подобряване на проводимостта при 12 

идентифицирани тесни места

Декември 2021

Юни 2022



Дефиниция
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Мрежата трябва да послужи за гръбнак, който позволява по-

нататъшно развитие с маршрути от по-ниски нива – регионални, 

местни и др.

Тя трябва да бъде интегрирана към утвърдени международни и 

национални туристически маршрути, в т.ч. и велосипедни, които 

преминават през територията на България.



Тесни места
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• а) тесни проходи без алтернативни 

трасета в планински райони или 

главни поречия;

• б) фрагментиран ландшафт и 

влошена свързаност между пътни 

участъци с множество на брой 

препятствия в равнинно-котловинни 

крайградски, крайселищни 

(курортни) и крайбрежни райони.

Изготвяне на пътна карта с насоки за поне 
по един характерен възлов пример от групи 
а) и б) на съответната задача за всеки един 
от шестте района на планиране на България.

Пътната карта следва да адресира 
преодоляване на пространствени, 
устройствени, функционални, транспортни, 
ландшафтни и други предизвикателства при 
прокарването на съответните маршрути.
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